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Przyprawa do kurczaka pikantna 25 g Prymat
 

Cena: 1,74 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

25 sztuk

Producent PRYMAT

Opis produktu
 

Prymat Przyprawa do kurczaka pikantna 25 g

Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać: zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję, 
seler, orzeszki ziemne i sezam.

Składniki
sól, papryka słodka, czosnek, chili (6,5%), gorczyca biała, rozmaryn, majeranek, imbir,
olej rzepakowy

Wartości odżywcze
w 100 g produktu:

Wartość energetyczna

Tłuszcz
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w tym kwasy tłuszczowe nasycone

Węglowodany

w tym cukry

Białko

Sól

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Pikantna mieszanka przyprawowa do kurczaka - kompozycja suszonych przypraw i ziół.

Marka
Prymat

Cechy
bez dodatku glutaminianu sodu

Marka standaryzowana
Marka: Prymat

Adres firmy
ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska

Opis produktu
Warto wiedzieć Pikantna przyprawa do kurczaka charakteryzuje się zdecydowanym i
wyrazistym ostrym smakiem. Z pomocą tej przyprawy można przygotowywać nie tylko
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kurczaka, ale również przepiórkę, perliczkę czy kaczkę. Nasza przyprawa jest bez
dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących, barwników.

Company Name
Prymat Sp. z o.o.

Informacje o dodatkach: pozostały tekst
Nasza przyprawa jest bez dodatku: glutaminianu sodu, substancji konserwujących,
barwników.

Zalecenia dla alergików
Seler: Może zawierać
Zboża zawierające gluten: Może zawierać
Jaja: Może zawierać
Mleko: Może zawierać
Gorczyca: Zawiera
Orzeszki ziemne: Może zawierać
Sezam: Może zawierać
Soja: Może zawierać

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Przepisy
Kurczak w miodzie z ananasem 4 porcje, 60 min Składniki: - 4 piersi z kurczaka, - 2 łyżki
miodu, - 1 łyżka Musztardy delikatesowej Prymat, - 3 łyżki ketchupu, - 2 łyżki Przyprawy
do kurczaka pikantnej Prymat, - 1 łyżeczka Tymianku suszonego Prymat, - 3 łyżki masła
- 1 ananas. Sposób przygotowania: Piersi z kurczaka oczyścić i delikatnie naciąć. Miód,
musztardę, ketchup, tymianek oraz pikantną przyprawę do kurczaka dokładnie
połączyć. Tak przygotowaną marynatą natrzeć kurczaka. Mięso ułożyć w
posmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym. Piec 30 minut w piekarniku
nagrzanym do 160°C. Ananasa obrać, pokroić w cienkie plastry i usmażyć lub
zgrillować na patelni. Upieczonego kurczaka pokroić w plastry, ułożyć na ciepłym
ananasie i skropić sosem powstałym w trakcie pieczenia. Danie podawać z ryżem lub
makaronem. Tysiące przepisów znajdziesz na: Doradcasmaku.pl

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
25

Jednostka (tekst opisowy)
g

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Torebka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 25

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 149
Wymagana szerokość na półce: 111
Wymagana głębokość na półce: 8

Waga
Waga brutto: 29

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 149
Szerokość: 111
Głębokość: 8

Adres producenta
Prymat Sp. z o.o. ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska

Adres zwrotny
Prymat Sp. z o.o. ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie-Zdrój Polska Tel.: +48/32/47 33
833 www.prymatgroup.pl

Telefon/Fax kontaktowy
+48324733833
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Adres internetowy
www.prymatgroup.pl

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Przyprawa
Wariant: do kurczaka pikantna

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

